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היום  ועד  שנים  מ-11  למעלה  קיימת   i feel
מערכות  מ-4700  למעלה  והתקינה  סיפקה 
הבניה  בתחום  מבנה  בקרת  ומערכות  חכם  בית 

הפרטית, בניה רוויה ומבני ציבור.  

הנדסאים,  ו-5  מהנדסים   8 כוללת  החברה 
אדריכלית וצוותי התקנות לחשמל חכם, מערכות 
תקשורת  ומערכות  ביתיים,  קולנוע  חדרי   ,AV
בארץ  המובילות  החברות  לאחת  ונחשבת   IP

בתחום זה. 

ועומדת  החברה אימצה את תקן הבניה הירוקה 
 LEED ותקינת  מת"י  של   5281 בתקינת 
 ILGBC i feel חברה במועצת  יותר.  המחמירה 
.בנוסף,  ירוקה  לבניה  הישראלית  המועצה   –
ומשרדי  הינה ספק רשום של משהב"ט  החברה 

.ISO הממשלה ועומדת בתקני

)שיכון  בקבלנים  המטפלת  מיוחדת  מחלקה 
ובניו, גמול נדל"ן לבניה, ב.  ובינוי, תדהר, צרפתי 
יאיר, דניה סיבוס, פפושדו, אפריקה ישראל ועוד(

מוסדיים  בלקוחות  המטפלת  מיוחדת  מחלקה 
עיריות  לוטראקי,  מלון  הממשלה,  )משרדי 
ישיבות שירות  אירועים, חדרי  אולמות  ומכללות, 
האוויר  חיל  של  הטכני  הספר  בית  הסוהר,  בתי 

ועוד(

ניתן לראות את המערכות והציוד באולם התצוגה 
של חברת i feel בדיזיין סנטר. 

11
שנים
בשוק

16
מהנדסים
והנדסאים

4700
מערכות
מותקנות

100
שנות

נסיון משותף



חברת i feel מערכות הקימה במהלך השנים מערכות רבות בחדרי ישיבות.
הנסיון העצום של חברת i feel במערכות החשמל החכם, מערכות ה AV ורשתות המחשבים יצרו מצב בו 

הלקוח מקבל מערכת מושלמת לניהול כלל המערכות השונות בחדרי הישיבות.

i feel מאפשרת לכם ליהנות מחדר ישיבות מתקדם, כולל שלט מרכזי עבור מסך  מערכת הניהול של 
לנהל  תוכלו  בעברית,  חכמה  ניהול  תכנת  באמצעות  בחדר.  והתריסים  הטמפרטורה  התאורה,  המקרן, 
מספר רב של תרחישים המתאימים לסוגי ישיבות שונים. ניתן לחבר את המערכת למסכי מגע או למחשב 

הקיים ולנהל באמצעותם את המצגות.

כמו כל המערכות שאנו מתקינים בחברות ובארגונים, יש חשיבות עצומה לסוג הציוד ומקורו.
לכן, אנו מתקינים ציוד מוכר וידוע שיש לו הרבה שנות נסיון אצלנו ובכלל.

משרדים מתקדמים משלבים מערכת מולטימדיה חדשנית המאפשרת ניהול שיחות ועידה, חיבור מצגות 
למערכת מולטימדיה הכוללת מסכי LCD או מקרנים ובקרת תאורה משוכללת.

עד היום, הקמנו כמות עצומה של חדרי ישיבות , ביניהם ניתן למנות את המערכות הבאות :

שליטה על מערכת התאורה, ההקרנה וחיבור לרשת המחשבים

מה עשינו
.Bitwise עם שליטה באמצעות מערכת ה KNX תכנון והקמה כולל מערכות חשמל חכם בתקן

שילוב פאנל קירי ופאנל שולחני תוצרת קרמר.

חדרי ישיבות של ההסתדרות

יחידת חיבורים שולחנית דוגמא לפאנל קירי 



  ,HDMI מטריצת   ,DSP מטריצת  הישיבות,  בחדרי  מתקדמת  מערכת  התאורה,  מערכת  על  שליטה 
 POLYCOM מיקרופונים שולחניים, טלפון ועידה מסוג

מה עשינו
תכנון והקמה כולל מערכות חשמל חכם בתקן KNX עם שליטה באמצעות מערכת ה Crestron. שילוב 

פאנל קירי ופאנל שולחני תוצרת קרמר

התקנת מקרן יעודי המיועד למצגות ומערכת Video-Conference. מאחר והמרחק בין המסך למקרן 
עמד על כמטר, הותקן מקרן NEC מיוחד עם עדשה ייעודית למרחק כזה.

חדרי הישיבות של קרן יד הנדיב בירושלים 

 Julius Bar חדר ישיבות בנק ההשקעות

יחידת חיבורים שולחנית דוגמא לפאנל קירי 



הקמת מערכת התאורה, תריסים, מערכת ההקרנה ומערכת השליטה החכמה

מה עשינו
PLCBUS. באמצעות מערכת  תכנון והקמה כולל מערכות חשמל חכם עם שליטה באמצעות מערכת 

PLCBUS הרץ על גבי החשמל הקיים ואינו דורש תשתיות מיוחדות

הקמת מערכתה כוללת תקשורת מחשבים, בקרת כניסה, ניהול מערכת התאורה וכלל חדר הישיבות

מה עשינו
תכנון והקמה כולל מערכות חשמל חכם עם שליטה. שילוב פאנל קירי ופאנל שולחני תוצרת קרמר.

הקמת מערכת התאורה, תריסים, מערכת ההקרנה, מערכת השליטה החכמה 

מה עשינו
תכנון והקמה כולל מערכות חשמל חכם עם שליטה.

חדר ישיבות של משרדי השב"ס

חדר ישיבות של משרדי נוירופוקוס ישראל

חדר ישיבות של משרדי אדוונטק ישראל

מקרן פאנל קירי קריסטל

מערכת שליטה על חשמל ואודיו



הקמת מערכת התאורה, תריסים , מערכת ההקרנה, מערכת השליטה החכמה

מה עשינו
תכנון והקמה כולל מערכות חשמל חכם עם שליטה. 

הקמת מערכת התאורה, תריסים, מערכת ההקרנה, מערכת השליטה החכמה

מה עשינו
תכנון והקמה כולל מערכות חשמל חכם עם שליטה. 

i feel מספקת מסך מתיחה קבוע , ניתן לספק מסכים חשמליים רגילים, מסך מותחנים חשמלי.
 InFocus או NEC , EPSON מספקת סוגי מקרנים שונים כגון i feel ,בנוסף

חדר ישיבות של משרדי פילת ישראל

חדר ישיבות של משרדי KPMG ישראל

מסכים חשמליים לחדרי ישיבות:

דוגמא למקרןמסך חשמלי נגלל



טל: 03-6727886
Design Center - קומה תחתונה 

הלחי 2, בני ברק 

www.i-feel.co.il
info@i-feel.co.il


